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A jelen szakszervezete a jövő biztonsága
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Szakszervezeti oldalegyeztetéssel folytatódnak a bértárgyalások a MÁV-csoportban
Több elmaradt bértárgyalást követően, a január 20-i tárgyaláson - a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
elvárásának megfelelően - a munkáltató oldalegyeztetést kért az érdekképviseletektől, hogy
egységesen és közösen fogalmazzák meg bérfejlesztési elképzeléseiket. A szakszervezetek eddig
megfogalmazott követeléseik között jelentős különbség nincsen, így a közös álláspont mielőbb
kialakítható. Tudjuk, hogy a vasutasok joggal türelmetlenek és elégedetlenek, ezért nem lehet tovább
az időt húzni, a bérfejlesztést ki kell eszközölni. Az MTSZSZ szerint csak több évre szóló, mindenkire
kiterjedő, kétszámjegyű bérfejlesztést tart elfogadhatónak, amely az első évben a legmagasabb és
amivel a vasút nem válik minimálbéren, valamint a bérminimumon lévők vállalatává.
Továbbra is választható közlekedési hozzájárulás (helyi bérlet)
Az MTSZSZ nem tartotta elfogadhatónak a VBKJ elemek körének szűkítését, csökkentve ezzel a
dolgozók választási szabadságát a MÁV-csoport vállalatainál. Az elmúlt évben több százan
választották a közlekedési hozzájárulást, ezért is tartottuk fontosnak, hogy ebben az évben továbbra is
a választható elemek között legyen a helyi bérlet. A munkáltató elfogadta szakszervezetünk érveléseit
és visszaemelte a választható elemek sorába a helyi bérletet. Az MTSZSZ sikerrel tartotta napirenden
a kérdést és ért el eredményt.
Vasútőr tagjaink vagyonvédelmi tagcsoportokat alakítanak
Az elmúlt hetekben vasútőr tagjaink új munkahelyeiken sorra alapították meg az MTSZSZ
tagszervezeteket, mivel 2017. január 1-én a vasútőrök kiszervezésre kerültek, ezzel a döntéssel 155
főnek kellett elhagyni a MÁV-ot. Az MTSZSZ több alakalommal is kifejtette, hogy nem, tartja
elfogadhatónak a döntést és minden jogi és érdekvédelmi segítséget megad tagjaink az új cégekben a
foglalkoztatási biztonságuk megőrzése érdekében.
Az eisberg gyárnál is tartanak a bérfejlesztési tárgyalások
A Gyálon működő eisberg cégnél is megkezdtük a bértárgyalásokat. Szakszervezetünk több éve jelen
van a 180 főt foglalkoztató vállalatnál.
Közeledik a Mérnökbál, jelentős kedvezményekkel vár az Öltönybirodalom
Az Öltönybirodalom üzletében fontos tárgyalásokra, egyedi alkalmakra, esküvőkre, ünnepségekre és
bálokra választhat ruházati termékeket és kiegészítőket.
Az Öltönybirodalom az MTSZSZ tagjai számára 12% kedvezményt biztosít.
Férfi termékek: öltöny, kabát, dzseki, zakó, nadrág, mellény, mellény szett, nyakkendő,
mandzsettagomb, öv , ing, nyakkendőtű, nadrágtartó.
Női termékek: kabátok, kosztümök, tunikák, nadrágok, szoknyák.
Részletek: www.oltonybirodalom.hu
KVÍZJÁTÉK
Mi az MTSZSZ negyedévente megjelenő újságjának (magazinjának) a címe?
A. GÚLA; B. BÚRA; C. TÚRA
A válaszokat a novodonszki@mtszsz.hu címre várjuk, január 25- én 16:00 óráig. A helyes megfejtést
beküldők között MTSZSZ ajándékokat sorsolunk ki.
Kérjük, hogy a facebookon "kedveld" szakszervezetünk oldalát! www.facebook.com/mtszsz
1087 Budapest Kerepesi út 3.
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